
Столичні магістралі
приведуть 
в належний стан
Працівники дорожніх служб міста латають ями, 
чистять зливоприймачі та готуються капітально 
відремонтувати 15 км вулиць

З настанням сприятливих погодних

умов автодорівці розпочали роботи з

ліквідації аварійно�небезпечної ямко�

вості на вулично�шляховій мережі та з

відновлення асфальтобетонного по�

криття в місцях аварійних розриттів. Як

повідомили “Хрещатику” в КК “Київ�

автодор”, з початку року фактичний об�

сяг виконаних робіт склав майже 27 ти�

сяч м2. Загалом же у 2014�му в рамках

поточного ремонту планується ліквіду�

вати ямковість загальною площею 126

тис. м2. На ці цілі в бюджеті столиці пе�

редбачено 27,3 млн грн. Так, до кінця

травня шляховики планують відремон�

тувати дорожнє покриття в найбільш

проблемних місцях, а до кінця серпня

завершити весь поточний ремонт.

Продовжать в цьому році облашто�

вувати і проспект Перемоги. На онов�

лення західної артерії міста планують

витратити 86,1 млн грн (з яких 40 млн

грн вже профінансовано). Ще 12 млн

грн передбачено на виконання робіт з

облаштування під’їзної дороги та зов�

нішніх інженерних мереж до іннова�

ційного парку “Біонік Хілл”. Загалом в

бюджеті столиці на 2014 рік на рекон�

струкцію, капітальний, поточний ре�

монт та утримання вулично�шляхової

мережі передбачено 656,1 млн грн.

За інформацією генерального дирек�

тора КК “Київавтодор” Петра Берего�

вого, запланований в цьому році й ка�

пітальний ремонт дорожнього покрит�

тя низки вулиць. На ці цілі передбаче�

но 135,3 млн грн, а роботи розпочнуть

з настанням стабільних сприятливих

погодних умов та по завершенні відпо�

відних документальних процедур.

“Цього року планується капітально

відремонтувати вулиці: Амурську, Бо�

риспільську, Бальзака, Віскозну,

Празьку, Народну, Тулузи, провулок

Куренівський, під’їзд до шпиталю “Лі�

сова поляна”, площу Перемоги та інші,

загальною довжиною 15 км”,— додав

пан Береговий.

Крім того, заплановано продовжити

роботи з капітального ремонту Прозо�

рівського колектору дощової каналіза�

ції в районі перетину бульвару Лесі

Українки та вул. Мечникова у Печер�

ському районі. Очікується виконання

робіт з оновлення дорожнього покриття

Кільцевої дороги та автопроїзду мосту

Метро через Русанівську протоку. Про�

ектні роботи за вказаними об’єктами

вже завершені та профінансовані.

Також у травні нинішнього року пла�

нується розпочати заходи з нанесення

дорожньої розмітки. Для проведення

зазначених робіт міським бюджетом

передбачено близько 15 млн грн.

Дбають шляховики і про центральну

частину міста, де дорожнє полотно за�

знало пошкодження під час револю�

ційних подій цієї зими. Понівечено бу�

ло 14,67 тис. м2 покриття. Станом на

вчора, 17 квітня, вже було відновлено

понад 3,5 тисячі м2. Комунальникам

активно допомагають активісти Май�

дану та меценати.

Опікуються шляховики і мережами

зливоприймальної каналізації та готу�

ють їх до можливих інтенсивних злив.

Зокрема працівники дільниць з утри�

мання гідротехнічних споруд підпри�

ємства “Київавтодор” здійснюють

плановий огляд та очищення зливо�

приймальних решіток та оглядових ко�

лодязів від бруду й сміття.

Від початку року з�понад 29 000 зли�

воприймачів, які знаходяться на утри�

манні підприємств корпорації, вже

очистили 9314 одиниць. Також впо�

рядкували 2804 оглядових колодязів з

майже 14 000 балансових. За необхід�

ності проводяться й ремонтні роботи.

Зокрема протягом цього року полаго�

джено 401 зливоприймач та 261 огля�

довий колодязь. Наразі ці роботи три�

вають �

Цьо�о�ро����иївавтодорівці�план�ють��апітально�відремонт�вати�більше�десяти�столичних�в�лиць�за�альною�довжиною�
15��ілометрів�

Комунальний транспорт 
на Великдень працюватиме довше

Íà Âåëèêäåíü ãðàô³ê ðîáîòè êîìóíàëüíîãî ïàñàæèðñüêîãî

òðàíñïîðòó çì³íèòüñÿ. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ãî-

ëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Áîí-

äàðåíêî.

Òàê, ìåòðîïîë³òåí ó í³÷ ç 19 íà 20 êâ³òíÿ ïåðåâîçèòèìå ïàñà-

æèð³â íà 1 ãîäèíó äîâøå, à ðîçïî÷íå ðîáîòó â íåä³ëþ çðàíêó

íà 1 ãîäèíó ðàí³øå. Íàçåìíèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ïðàöþ-

âàòèìå çà òàêèì æå ãðàô³êîì. Îêð³ì òîãî, ò³ ìàðøðóòè, ÿê³

ïðîõîäÿòü á³ëÿ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó, âèêîíóâàòèìóòü ïåðåâå-

çåííÿ ï³ñëÿ îñòàíí³õ ïî¿çä³â ìåòðîïîë³òåíó.

Òàêîæ ó íåä³ëþ íà ìàðøðóòàõ ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî

òðàíñïîðòó, ÿê³ ïðîëÿãàþòü á³ëÿ ì³ñöü ïðîâåäåííÿ áîãîñëó-

æ³íü, áóäå çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü ðóõîìîãî ñêëàäó ç 5.00 äî 10.00

â³äïîâ³äíî äî ïàñàæèðîïîòîêó �

Громаді міста повернули землі 
біля озера Прірва вартістю 7 млн гривень

Ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó çà ïîçîâîì ïðîêóðàòóðè Äàð-

íèöüêîãî ðàéîíó ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ ïîâåðíóòî ç íåçàêîííîãî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5 ãà òà âàðò³ñòþ 

7 ìëí ãðèâåíü á³ëÿ îçåðà Ïð³ðâà íà âóë. Òåïëîâîçí³é.

ßê âñòàíîâëåíî ïðîêóðîðñüêîþ ïåðåâ³ðêîþ, ïðèâàòíå ï³ä-

ïðèºìñòâî, ùî çàéìàºòüñÿ âèðîáíèöòâîì ïîáóòîâî¿ òåõí³êè,

òðèâàëèé ÷àñ íå ñïëà÷óâàëî êîøòè ç îðåíäè âêàçàíî¿ ä³ëÿíêè.

Ðåàãóþ÷è íà ïîðóøåííÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðîêóðàòó-

ðà ðàéîíó çâåðíóëàñü äî ñóäó ç ïîçîâîì ùîäî ðîç³ðâàííÿ äî-

ãîâîðó îðåíäè òà ïîâåðíåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàä³. Ñóä

çàäîâîëüíèâ âèìîãè ïðîêóðàòóðè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Íà ñüîãîäí³ âêàçàíó çåìëþ ïðèâåäåíî äî íàëåæíîãî ñòàíó òà

ïîâåðíóòî êèÿíàì �

Цими вихідними розпочнеться акція
“Мандруй до Києва за півціни”

Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó ÊÌÄÀ ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðè-

âàòíîãî òóðèñòè÷íîãî ñåêòîðó ï³äãîòóâàëî àêö³þ “Ìàíäðóé äî

Êèºâà çà ï³âö³íè”, ùî òðèâàòèìå ç 18 êâ³òíÿ äî 1 ÷åðâíÿ.

Ó öåé ïåð³îä ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³ ãîòåë³ òà õîñòåëè, ðåñ-

òîðàíè, åêñêóðñ³éí³ êîìïàí³¿ ì³ñòà îá’ºäíàëèñü, ùîá çðîáèòè

â³äïî÷èíîê ó ñòîëèö³ á³ëüø äîñòóïíèì òà ð³çíîìàí³òíèì. Ó öåé

ïåð³îä ïîñåëåííÿ êîøòóâàòèìå íà 50 % äåøåâøå. Êð³ì òîãî,

ðåñòîðàíè, åêñêóðñ³éí³ áþðî, óêðà¿íñüêèé àâ³àïåðåâ³çíèê òà

³íø³ ó÷àñíèêè ï³äãîòóâàëè ñâî¿ ñïåö³àëüí³ ïðîïîçèö³¿ äëÿ ãîñ-

òåé Êèºâà.

Àêö³ÿ “Ìàíäðóé äî Êèºâà çà ï³âö³íè” ìàº íà ìåò³ íå ëèøå

ñòèìóëþâàííÿ âíóòð³øíüîãî òóðèçìó, ïîïóëÿðèçàö³þ ì³ñòà ÿê

òóðèñòè÷íî¿ ñòîëèö³, à é ñòâîðåííÿ ö³êàâèõ òà äîñòóïíèõ äëÿ,

ïåðø çà âñå, ìåøêàíö³â Óêðà¿íè ïðîïîçèö³é òà ìîæëèâîñòåé

â³äâ³äàòè Êè¿â.

Óìîâè ó÷àñò³ òà ñïèñîê ó÷àñíèê³â àêö³¿: http://kyivinfo.

travel/explore/kyiv-at-12-price �

У столиці відбудуться 
передсвяткові ярмарки

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîð-

ã³âë³ òà ïîáóòó, 18 ³ 19 êâ³òíÿ â ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ ïåðåäñâÿòêîâ³

Âåëèêîäí³ ÿðìàðêè. Çîêðåìà ó ï’ÿòíèöþ òîðãóâàòèìóòü â Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 71, âóë. Çàáîëîòíîãî,

20-À, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 116; â Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë.

Ìàðøàëà Æóêîâà (ó ìåæàõ ïðîñï. Ë³ñîâîãî òà âóë. Âîëêîâà); â

Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë. Ãðîäíåíñüê³é, 1/35-5; â Îáîëîíñüêî-

ìó — íà âóë. Áåðåæàíñüê³é, 15; â Ïå÷åðñüêîìó — íà ðîç³ âóë.

Ë. Ïåðâîìàéñüêîãî òà ². Ìå÷íèêîâà, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, 8,

ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó, Òâåðñüêîìó òóïèêó, 6/8; ó Ïîä³ëüñüêî-

ìó — íà ïðîñï. Ïðàâäè, 31-35; ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà ïðîñï.

Ïåðåìîãè, 75/2; ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Îñâ³òè (ó ìåæàõ

âóë. Âóç³âñüêî¿ òà Ì. Êðèâîíîñà); ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà

âóë. Âîðîâñüêîãî, 2-4, âóë. Ðèçüê³é, 1, íà ðîç³ âóë. Ùóñºâà òà

Òèðàñïîëüñüêî¿, âóë. ². ßê³ðà, 14-16, âóë. Â. Ï³êà, 18, âóë. Îëåñÿ

Ãîí÷àðà, 65-À. Ó ñóáîòó ÿðìàðêóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó —

íà âóë. Ìàðøàëà Êîíºâà (ó ìåæàõ âóë. Â³ëüÿìñà òà Ëîìîíîñî-

âà); ó Äàðíèöüêîìó — íà ïðîñï. Ì. Áàæàíà òà ðîç³ âóë. Ë. Ðó-

äåíêà; ó Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë. Ìèëîñëàâñüê³é (ó ìåæàõ âóë.

Î. Áàëüçàêà òà Ì. Çàêðåâñüêîãî); ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë.

Ì³ëü÷àêîâà (ïîðÿä ç ïîøòàìòîì “Ë³âîáåðåæíèé”); â Îáîëîí-

ñüêîìó — íà âóë. Ë. Ãàâðî, 1-9; ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âóë.

²ðï³íñüê³é; ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà ïðîñï. Êîìàðîâà, 28 (ó ìå-

æàõ ïðîñï. Êîìàðîâà òà âóë. ×óìàêà); íà ðîç³ âóë. Ìåõàí³çàòî-

ð³â òà Êóäðÿøîâà; ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Òàòàðñüê³é,

32-38 �

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Ч
ерез значну зношеність столичних автошляхів дорож�
ня панорама міста все частіше нагадує поверхню су�
путника Землі — Місяця. В міру своїх потужностей та
бюджетних можливостей київські комунальники на�

магаються латати найбільш аварійні ділянки. Де їздити авто�
мобілістам цьогоріч стане легше, розповіли “Хрещатику” в
комунальній корпорації “Київавтодор”.
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Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 40 (1309)

П’ЯТНИЦЯ,
18 квітня
2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Хрещатик 2 18 квітня 2014 року

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 342 від 2 квітня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек

лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон

цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ

ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої� ре�лами� (далі —� дозволи)� з�ідно� з� до-

дат�ом� до� цьо�о� розпорядження� �� �іль�ості

95�дозволів.

2.� Відповідальність� за� розміщення� та� е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми� до� за�інчення� стро��� їх� дії,� а� �� випад��

змін� �� за�альномісь�их� вимо�ах� (підходах)

щодо� розташ�вання� зовнішньої� ре�лами,� я�і

з�мовлюють�неможливість�розташ�вання�від-

повідних� ре�ламних� засобів,—� до� настання

та�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підхо-

дах).

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації�П�занова�О.�Г.

Голова В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

02.04.2014��№�342

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

26. 39603�14 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,8 Дніпровський район, вул. Андрія
Малишка, 3�В

27. 38886�13 ТОВ "ТРЕЙДШУЗ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна, 2�Т

28. 39349�13 ТОВ "АЛЬМА�2" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть
окремо

16,2 Печерський район, бульв. Дружби
народів, 35

29. 39267�13 ТОВ "АТБ � маркет" Лайтпостер на опорі
освітлення (контакної
мережі) (беклайт)

4,32 Дніпровський район, Русанівська
набережна (електроопора № 5)

30. 39620�14 ТОВ "АТБ � маркет" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

18 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 79

31. 39624�14 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,2 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 79

32. 39623�14 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,25 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 79

33. 39622�14 ТОВ "АТБ � маркет" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

18 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 79

34. 39621�14 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,13 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 79

35. 39619�14 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,549 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 79

36. 39275�13 ТОВ "АТБ � маркет" Лайтпостер на опорі освіт
лення (контакної мережі)
(беклайт)

4,32 Деснянський район, вул. Миколи
Закревського, 29

37. 39264�13 ТОВ "АТБ � маркет" Лайтпостер на опорі
освітлення (контакної
мережі) (беклайт)

4,32 Деснянський район, вул. Шолом�
Алейхема, 4

38. 39262�13 ТОВ "АТБ � маркет" Лайтпостер на опорі
освітлення (контакної
мережі) (беклайт)

4,32 Деснянський район, вул. Шолом�
Алейхема, 15

39. 39274�13 ТОВ "АТБ � маркет" Лайтпостер на опорі
освітлення (контакної
мережі) (беклайт)

4,32 Деснянський район, вул. Миколи
Закревського, 21

40. 39266�13 ТОВ "АТБ � маркет" Лайтпостер на опорі
освітлення (контакної
мережі) (беклайт)

4,32 Деснянський район, вул.
Сабурова, 3

41. 39096�13 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть
окремо

13,536 Солом'янський район, вул.
Ползунова, 1, літера А

42. 39088�13 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть
окремо

1,275 Солом'янський район, вул.
Ползунова, 1, літера А

43. 39089�13 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть
окремо

13,536 Солом'янський район, вул.
Ползунова, 1, літера А

44. 39032�13 ТОВ "ДАНУНЦ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

30,65 Оболонський район, вул.
Вишгородська, 56/2, літера Г

45. 39322�13 ТОВ "ДЦ УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,8 Дніпровський район, Русанівська
набережна, 10

46. 39656�14 ТОВ "КОНСТАНТА
ГРУП"

Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть
окремо

162,48 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана (станція метро
"Осокорки", біля ТРЦ "Аппетит")

47. 39783�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 0,45 Дніпровський район,
Броварський проспект (опора №
10 від вул. Попудренка в напрямку
м. Бровари)

48. 39735�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 0,45 Дніпровський район,
Броварський проспект (опора № 6
від вул. Попудренка в напрямку м.
Бровари)

49. 39584�13 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дарницький район, Дніпровська
набережна (перехрестя з вул.
Ахматової)

50. 39583�13 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка (перехрестя з
Дарницьким шосе)

51. 39250�13 ТОВ "НА КО" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10 Шевченківський район,
Бессарабська площа, 2 (№ 2)

52. 39831�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 9
від Стратегічного шосе)

53. 39813�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора №22)

54. 39758�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 0,45 Дніпровський район,
Броварський проспект (опора №
4 від вул. Попудренка в напрямку
м. Бровари)

55. 39741�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 0,45 Дніпровський район,
Броварський проспект (опора № 3
від вул. Попудренка в напрямку м.
Бровари)

56. 39740�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 0,45 Дніпровський район,
Броварський проспект (опора №
8 від вул. Попудренка в напрямку
м. Бровари)

57. 39733�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 0,45 Дніпровський район,
Броварський проспект (опора №
11 від вул. Попудренка в напрямку
м. Бровари)

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 38944�13 Дочірне підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Богатирська (напроти будинку 
№ 9)

2. 39647�14 ПАТ "ОТП БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,705 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 38/40�А

3. 39692�14 ПАТ Комерційний
банк "ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,4625 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 53�Б

4. 39903�14 ПП "Харон�Вестоіл" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

36 Оболонський район, вул.
Майорова, 2

5. 39899�14 ПП "Харон�Вестоіл" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

36 Оболонський район, вул.
Майорова, 2

6. 38816�13 ПАТ "Страхова
Компанія "ПЗУ
Україна"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,6726 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 22

7. 39425�13 ПАТ "ВТБ Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,074 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка / в\гл.
ІІУшкінська, 8/26

8. 39487�13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський, 1

9. 39485�13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Солом'янський район, вул. Василя
Липківського (Урицького), 8

10. 39838�14 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Святошинський район, просп.
Перемоги, 106/2

11. 39704�14 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 21, корпус
8, літера А

12. 39703�14 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 10�А

13. 39840�14 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,7 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 21, корпус
8, літера А

14. 39702�14 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 27, літера А

15. 39842�14 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Подільський район, вул.
Вишгородська, 33

16. 39633�14 ПАТ "МІСЬКИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,85 Дніпровський район, вул.
Попудренка, 18

17. 38829�13 СПД Ковальчук
Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка, 36

18. 39913�14 ТОВ "Валерія" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

14,7 Шевченківський район, пров.
Політехнічний, 1/33

19. 39667�14 ТОВ "ДОМІНОС
ПІЦЦА ЮКРЕЙН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

43,18 Солом'янський район, вул. Георгія
Кірпи (Петрозаводська), 3

20. 39666�14 ТОВ "ДОМІНОС
ПІЦЦА ЮКРЕЙН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

24,5 Солом'янський район, вул. Георгія
Кірпи (Петрозаводська), 3

21. 39568�13 ТОВ "Клініка
естетичної
стоматології"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,12 Шевченківський район, вул.
Паторжинського, 14

22. 39442�13 ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

34,335 Оболонський район, вул. Лугова,
12, літера А

23. 39450�13 ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

23,4 Оболонський район, вул. Лугова,
12, літера А

24. 39693�14 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,16 Солом'янський район, просп.
Червонозоряний, 4�Д

25. 38854�13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть
окремо

12 Деснянський район, 
вул. Червоногвардійська, 1�А
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 318 квітня 2014 року

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 345 від 2 квітня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу ІІ Порядку розміщення рек

лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон

цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ

ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження��

�іль�ості�2�дозволи.

2.� Відповідальність� за� розміщення� та� е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,� стро��дії� я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро��

їх�дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�ви-

мо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовніш-

ньої� ре�лами,� я�і� з�мовлюють� неможливість

розташ�вання� відповідних� ре�ламних� засо-

бів,—�до�настання�та�их�змін���за�альномісь-

�их�вимо�ах�(підходах).

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації)�П�занова�О.�Г.

Голова В. Бондаренко

58. 39249�13 ТОВ "НА КО" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10 Шевченківський район,
Бессарабська площа, 2 (№ 1)

59. 39750�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 11
від будинку № 22)

60. 39751�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�СлобІдська (опора № 12
від будинку № 22)

61. 39804�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 5
від будинку № 22)

62. 39809�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 6
від Стратегічного шосе)

63. 39826�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 1
від будинку № 22)

64. 39832�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 10
від Стратегічного шосе)

65. 39810�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 4
від Стратегічного шосе)

66. 39825�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 4
від будинку № 22)

67. 39828�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 2
від Стратегічного шосе

68. 39830�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 8
від Стратегічного шосе)

69. 39827�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 1
від Стратегічного шосе)

70. 39824�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 7
від будинку № 22)

71. 39823�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 8
від № 22)

72. 39807�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 5
від Стратегічного шосе)

73. 39805�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 3
від Стратегічного шосе)

74. 39803�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 2
від будинку № 22)

75. 39802�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 10
від будинку № 22)

76. 39800�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 12
від Стратегічного шосе)

77. 39829�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 7
від Стратегічного шосе)

78. 39801�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08. Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (опора № 11
від Стратегічного шосе)

79. 39739�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 0,45 Деснянський район, Броварський
проспект (опора № 1 від 
вул. Попудренка в напрямку 
м. Бровари)

80. 39812�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Печерський район, Набережне
шосе (заїзд на Дніпровський
узвіз, опора № 2)

81. 39738�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 0,45 Деснянський район, Броварський
проспект (опора № 2 від вул.
Попудренка в напрямку 
м. Бровари)

82. 39737�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 0,45 Деснянський район, Броварський
проспект (опора № 3 від вул.
Попудренка в напрямку 
м. Бровари)

83. 39736�14 ТОВ"НАКО" Холдер понад 1 кв.м 0,45 Дніпровський район,
Броварський проспект (опора № 5
від вул. Попудренка в напрямку 
м. Бровари)

84. 39734�14 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 0,45 Дніпровський район,
Броварський проспект (опора № 7
від вул. Попудренка в напрямку 
м. Бровари)

85. 39509�13 ТОВ "НЕОМЕД 2007" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

16,0769 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 8, корпус 4,
літера А

86. 39508�13 ТОВ "НЕОМЕД 2007" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,4155 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 8, корпус 4,
літера А

87. 39572�13 ТОВ "СПОРТМАСТЕР �
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,993 Голосіївський район, вул.
Горького, 176

88. 39591�13 ТОВ "СПОРТ�СТАР" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,0438 Дніпровський район, вул.
Регенераторна, 4�Б, літера 1М

89. 39590�13 ТОВ "СПОРТ�СТАР" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,0438 Дніпровський район, вул.
Регенераторна, 4�Б, літера 1М

90. 39592�13 ТОВ "СПОРТ�СТАР" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,4044 Дніпровський район, вул.
Регенераторна, 4�Б, літера 1М

91. 39589�13 ТОВ "ТАНТАЛСГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,3414 Шевченківський район, 
вул. Златоустівська, 52

92. 39035�13 ТОВ "ФОРМУЛА
СУШІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

19,4225 Печерський район, 
вул. Рогнідинська, 5/14

93. 39028�13 ФО�П Ісичко Наталія
Михайлівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,4 Печерський район, вул. Шота
Руставелі, 1/12

94. 38868�13 ФО�П Польова Лілія
Сергіївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,25 Дарницький район, 
вул. Урлівська, 36

95. 38867�13 ФО�П Польова Лілія
Сергіївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Дарницький район, 
вул. Урлівська, 36

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

02.04.2014��№�345

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу
Площа,

кв.м
Місце розташування
рекламного засобу

1. 22008�08�П�1 ТОВ "РТМ — Україна" Щит, що стоїть 
окремо 

(скролінг)

13,6476 Печерський район, За�
лізничне шосе (240 м
до вул. Тимірязєвської)

2. 21945�08�П�1 ТОВ "РТМ — Україна" Щит, що стоїть 
окремо 

(скролінг)

6,8238 Печерський р�н, вул.
Анрі Барбюса / вул.
Тверська (хлібозавод)

Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 27 серпня 2008 року № 1180 
"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва жилих будинків
на вул. Докучаєвській, 5, 18

та будівництво на їх місці жилого будинку"
Розпорядження № 327 від 1 квітня 2014 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи лист комунального
підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд"
від 17 вересня 2012 року № 24/545, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�від�27�серпня�2008�ро���№ 1180

"Про�прийняття�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�жилих�б�-

дин�ів�на�в�л.�До��чаєвсь�ій,�5,�18�та�б�дів-

ництво�на�їх�місці�жило�о�б�дин��".

Голова В. Бондаренко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 340 від 2 квітня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпунктів 16.1.1 та 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, за

твердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.� С�ас�вати� 8� дозволів� на� розміщення

зовнішньої� ре�лами� з�ідно� з� додат�ом� до

цьо�о�розпорядження.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Голова В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

02.04.2014��№�340

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач Тип рекламного засобу
Площа,

кв.м
Місце розташування
рекламного засобу

1. 28553�11 ТОВ "Денім і К" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,16 Шевченківський район,
Бессарабська площа, 2
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ЦЕНТРАЛЬНА	ВИБОРЧА	КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від	14	�вітня	2014	ро��	№	268

Про	�творення	о�р�жних	виборчих	

�омісій	з	виборів	Президента	У�раїни	

на	позачер.ових	виборах

Президента	У�раїни	

25	травня	2014	ро��

Роз�лян�вши� подання� �андидатів� на� пост

Президента� У�раїни,� зареєстрованих� Цен-

тральною�виборчою��омісією,�щодо��андида-

т�р� до� с�лад�� о�р�жних� виборчих� �омісій� з

виборів�Президента�У�раїни�на�позачер�ових

виборах�Президента�У�раїни�25�травня�2014

ро��� та�додані�до�них�до��менти,�відповідно

до�частини�третьої�статті�2,�п�н�т��2�частини

четвертої� статті� 11,� п�н�т�� 1� частини� др��ої,

частини� третьої� статті� 13,� частин� др��ої —

четвертої,�шостої —�восьмої,�десятої,�одинад-

цятої� статті� 23� За�он�� У�раїни� "Про� вибори

Президента� У�раїни",� �ер�ючись� статтями

11 —�13,�п�н�тами�5,�6�статті�18�За�он��У�ра-

їни� "Про�Центральн�� виборч�� �омісію",� Цен-

тральна�виборча��омісія�п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�є:

1.�Утворити�о�р�жні�виборчі��омісії�з�вибо-

рів�Президента� У�раїни� на� позачер�ових� ви-

борах�Президента�У�раїни�25�травня�2014�ро-

���з�ідно�з�додат�ами�1 —�25.

2.�О�р�жним�виборчим��омісіям�з�виборів

Президента� У�раїни� поінформ�вати� �рома-

дян� про� свій� с�лад,� місцезнаходження� та

режим�роботи���визначений�цими��омісіями

спосіб.

3.� Цю� постанов�� разом� з� відповідним� до-

дат�ом� надіслати� відповідним� ре�іональним

др��ованим� засобам�масової� інформації� для

оп�блі��вання� �� семиденний� стро�� від� дня� її

прийняття,�а�та�ож�о�р�жним�виборчим��омі-

сіям�з�виборів�Президента�У�раїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіцій-

ном�� веб-сайті�Центральної� виборчої� �омі-

сії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

м.�Київ

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	

територіально.о	виборчо.о	о�р�.�	№ 214

Голова	 �омісії —�В�т�е� Олена� Володи-

мирівна,� 1963� ро��� народження —�

від� �андидата� на� пост� Президента� У�раїни

К�йбіди�В.�С.

Заст�пни�	 .олови	 �омісії —� Малютіна

Аліса� Оле�сандрівна,� 1990� ро��� народжен-

ня —�від��андидата�на�пост�Президента�У�ра-

їни�Королевсь�ої�Н.�Ю.

Се�ретар	�омісії —�Ковален�о�Наталія�Ми-

�олаївна,�1967�ро���народження —�від��анди-

дата�на�пост�Президента�У�раїни�Ті�іп�а�С.�Л.

Члени	�омісії:

Бєляєв�Дмитро�Оле�сійович,�1991�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Ляш�а�О.�В.

Біло�с�Наталія�Василівна,�1958�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Тимошен�о�Ю.�В.

Гонтар� Анна� Сер�іївна,� 1994� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�К�зьміна�Р.�Р.

Доцен�о�Ед�ард�Леонідович,�1978�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Малом�жа�М.�Г.

Звірянсь�ий�Арт�р� І�орович,�1988�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Рабіновича�В.�З.

Короб�о�Єв�ен� Ілліч,� 1990�ро���народжен-

ня —�від��андидата�на�пост�Президента�У�ра-

їни�Ш�іря�а�З.�Н.

Кр�пишева�Валерія�І�орівна,�1990�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Бо�омолець�О.�В.

Мельничен�о�Анатолій�Ві�торович,�1981�ро-

���народження —�від��андидата�на�пост�Пре-

зидента�У�раїни�Тя�нибо�а�О.�Я.

Не�расова�Лідія�Володимирівна,�1954�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Саранова�В.�Г.

Плентю�� Ганна�Михайлівна,� 1984� ро��� на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Бой�а�Ю.�А.

Савч��� Оле�сандр� Ві�торович,� 1977� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Доб�іна�М.�М.

Сальні�ова�Світлана�Геннадіївна,�1984�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Грицен�а�А.�С.

Сні��р� Катерина� Василівна,� 1986� ро��� на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Климен�а�О.�І.

С�пр�ню��Лариса� Анатоліївна,� 1975� ро��

народження —�від� �андидата� на� пост�Пре-

зидента�У�раїни�Симонен�а�П.�М.

Троцю��Людмила�Василівна,�1976�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Яроша�Д.�А.

Черниш�Лариса�Володимирівна,�1986�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Порошен�а�П.�О.

Я��шева�Наталія�Єв�еніївна,�1982�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Ц�ш�а�В.�П.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально.о	виборчо.о	о�р�.�	№ 215

Голова	�омісії —�Т�р�еня�Інна�Гри�орівна,

1978� ро��� народження —� від� �андидата� на

пост�Президента�У�раїни�Ш�іря�а�З.�Н.

Заст�пни�	 .олови	 �омісії —�Мед�ха�Ла-

риса� Оле�сандрівна,� 1949� ро��� народжен-

Додато��25

до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�14��вітня�2014�ро���№ 268

СКЛАД
окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року

2. 28554�11 ТОВ "Денім і К" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,16 Шевченківський район,
Бессарабска площа, 2

3. 28555�11 ТОВ "Денім і К" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,14456 Шевченківський район,
Бессарабска площа, 2

4. 28042�11 ТОВ "Інноваційні
Технології Дизайну"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,3 Печерський район, 
вул. Московська, 46/2, 2
поверх

5. 29938�12 ТОВ "Гутрейд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4 Печерський район, 
вул. Червоноармійська, 79

6. 00916�03�П�2 ТОВ "УНІТЕХ" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть
окремо

16,8 Солом’янський район,
просп. Червонозоряний, 51

7. 06189�04�ЗМ�1 ПАТ "МЕДТЕХНІКА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,65 Шевчеківський район, 
вул. Рейтарська, 2

8. 26249�10�П�1 ФО�П Шмельова
Лариса Анатоліївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2 Солом’янський район, 
вул. Красикова, 4

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов  

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов  

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 343 від 2 квітня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності". Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекD
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 201 1 року № 37/6253, конD
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січD
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�роз-

міщення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозво-

ли)� з�ідно� з� додат�ом� до� цьо�о� розпоря-

дження����іль�ості�3�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію� ре�ламних� засобів� з� дотриман-

ням�норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе-

�и�і�санітарних�норм�по�ласти�на�розповсю-

дж�вачів�зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро��дії�я�их

продовжено� з�ідно� з� додат�ом� до� цьо�о

розпорядження,� є� дійсними� до� за�інчення

стро��� їх� дії,� а� �� випад��� змін� �� за�ально-

місь�их� вимо�ах� (підходах)�щодо� розташ�-

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

02.04.2014��№�343

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 14998�07�11�1 ТОВ "АРГЕНТ " Щит, шо стоїть
окремо 
(суцільний щит)

18 Печерський р�н, бульв. Дружби
народів, 11

2. 08428�05 ТОВ "Альхор" Щит, шо стоїть
окремо 
(суцільний щит)

18 Шевченківський р�н, 
вул. Дегтярівська, 30

3. 17730�07 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

24 Шевченківський р�н, 
вул. Воровсьокго, 42

Про зміни у складі Колегії Департаменту 
соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 352 від 2 квітня 2014 року
У зв'язку зі змінами у персональному складі Колегії Департаменту соціальної політики виконавчого оргаD

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Увести�до�с�лад��Коле�ії�Департамент��со-

ціальної� політи�и� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної� адміністрації),� затверджено�о� розпоря-

дженням� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�від�11�червня�2013�ро���№ 923,�Хоро-

шевсь�о�о� Андрія� Юрійовича —� дире�тора

Київсь�ої� місь�ої� дире�ції� У�раїнсь�о�о� дер-

жавно�о� підприємства� поштово�о� зв'яз��

"У�рпошта".

Голова В. Бондаренко

вання�зовнішньої�ре�лами,� я�і� з�мовлюють

неможливість� розташ�вання� відповідних

ре�ламних� засобів,—� до� настання� та�их

змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах).

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження� по�ласти� на� заст�пни�а� �олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —

�ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� дер-

жавної�адміністрації�П�занова�О.�Г.

Голова В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 518 квітня 2014 року

ня —�від��андидата�на�пост�Президента�У�ра-

їни�Саранова�В.�Г.

Се�ретар	 �омісії —� Вавілов� Владислав

Оле�сійович,� 1979� ро��� народження —� від

�андидата�на�пост�Президента�У�раїни�Симо-

нен�а�П.�М.

Члени	�омісії:

Але�сеєн�о� Віталій� Володимирович,� 1985

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Бой�а�Ю.�А.

Але�сеєн�о� Тамара� Володимирівна,� 1955

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Ті�іп�а�С.�Л.

Бандровсь�а�Наталія�Бо�данівна,�1977�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Тимошен�о�Ю.�В.

Гелета� Єв�ен� Іванович,� 1954� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Малом�жа�М.�Г.

Гордієн�о�Андрій�Іванович,�1979�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Порошен�а�П.�О.

Давиден�о�Ірина�Гри�орівна,�1986�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�К�зьміна�Р.�Р.

Данишевсь�ий�Ма�сим�Валентинович,� 1993

ро��� народження —� від� �андидата�

на�пост�Президента�У�раїни�Королевсь�ої�Н.�Ю.

Євдо�імова� Тетяна�Ми�олаївна,� 1983� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Климен�а�О.�І.

Колодич� Єв�еній� Ми�олайович,� 1966� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Грицен�а�А.�С.

Лаврінен�о� Ярослав� В’ячеславович,� 1970

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Бо�омолець�О.�В.

Матяш�Р�слан�Анатолійович,�1987�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Ляш�а�О.�В.

Петричен�о�Наталія�Іванівна,�1956�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Рабіновича�В.�З.

Садовсь�а�Надія�Володимирівна,�1961�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Тя�нибо�а�О.�Я.

Середю�ов�Павло�Валентинович,�1979�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�К�йбіди�В.�С.

Смар�сь� Юрій� Оле�сандрович,� 1986� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Доб�іна�М.�М.

Устю�ов� Оле�сандр� Юрійович,� 1970� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Яроша�Д.�А.

Шелест�Вадим�Степанович,� 1968�ро��� на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Ц�ш�а�В.�П.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально.о	виборчо.о	о�р�.�	№ 216

Голова	 �омісії —� Крамарен�о� Наталія

Іванівна,�1954�ро���народження —�від� �ан-

дидата� на� пост� Президента� У�раїни� Тимо-

шен�о�Ю.�В.

Заст�пни�	 .олови	 �омісії —� Тимошен�о

Галина� Костянтинівна,� 1951� ро��� народжен-

ня —�від��андидата�на�пост�Президента�У�ра-

їни�Ц�ш�а�В.�П.

Се�ретар	�омісії —�Семенен�о�Оле�сандр

Володимирович,�1984�ро���народження —�від

�андидата�на�пост�Президента�У�раїни�Бо�о-

молець�О.�В.

Члени	�омісії:

Абащен�ова� Людмила� Ми�олаївна,� 1945

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Грицен�а�А.�С.

Але�сієн�о� Валентин� Анатолійович,� 1965

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Малом�жа�М.�Г.

Вдовичен�о�Оле�сій�Сер�ійович,�1987�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Порошен�а�П.�О.

Домчен�о�Володимир�Юрійович,�1989�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Ляш�а�О.�В.

Єрмачен�ова� Ірина� І�орівна,�1955�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Климен�а�О.�І.

Іванов�Юрій�Михайлович,� 1985� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Симонен�а�П.�М.

Івасен�о�Ві�торія�Оле�сандрівна,�1982�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Яроша�Д.�А.

Каменсь�ий�Оле�сандр�Ми�олайович,�1980

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Королевсь�ої�Н.�Ю.

Комарен�о�Наталія�Юріївна,� 1986�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Доб�іна�М.�М.

Ми�итен�о� Віталій� Оле�сандрович,� 1954

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Ті�іп�а�С.�Л.

Нечипорен�о� Генадій�Лесьович,� 1963� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Тя�нибо�а�О.�Я.

Рози�раєва� Олена� Іванівна,� 1959� ро��� на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Ш�іря�а�З.�Н.

Соляни��Анна�Ми�олаївна,�1938�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�К�йбіди�В.�С.

Сопін�Сер�ій�Оле�сїйович,�1985�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�К�зьміна�Р.�Р.

Титарен�о�Оле��Ві�торович,� 1964�ро��� на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Саранова�В.�Г.

Топчій� Галина� Василівна,� 1952� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Рабіновича�В.�З.

Ч�б�Юлія�Ві�торівна,�1984�ро���народжен-

ня —�від��андидата�на�пост�Президента�У�ра-

їни�Бой�а�Ю.�А.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально.о	виборчо.о	о�р�.�	№ 217

Голова	 �омісії —�Артемен�о�Сер�ій�Ві�то-

рович,�1976�ро���народження —�від��андидата

на�пост�Президента�У�раїни�Порошен�а�П.�О.

Заст�пни�	.олови	�омісії —�Хоміч�Світлана

Юріївна,�1969�ро���народження —�від��андида-

та�на�пост�Президента�У�раїни�Ті�іп�а�С.�Л.

Се�ретар	�омісії—�Нечипорч���Наталія�Сте-

панівна,�1973�ро���народження —�від��андида-

та�на�пост�Президента�У�раїни�Яроша�Д.�А.

Члени	�омісії:

Д�шаєва�Анжела�Іванівна,�1963�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Королевсь�ої�Н.�Ю.

Калми�ов� І�ор� Володимирович,� 1964� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Грицен�а�А.�С.

Козолій� Віта�Ми�олаївна,� 1982� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Бо�омолець�О.�В.

Костен�о�Оле�сандр�Оле�сандрович,� 1993

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Симонен�а�П.�М.

Кр�жаєв�Р�слан�Оле�ович,�1979�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Доб�іна�М.�М.

Маж��а� Юрій� Іванович,� 1961� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Тимошен�о�Ю.�В.

Массіон� Геннадій� Єв�енійович,� 1987� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�К�йбіди�В.�С.

Мельни��Оле�сандр�Ві�торович,�1977�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Ц�ш�а�В.�П.

Мир�ородсь�ий�Михайло�Я�ович,�1951�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Малом�жа�М.�Г.

Портні�ов� Владлен� Оле�сандрович,� 1943

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Рабіновича�В.�З.

Радаєв� Оле�сандр� Володимирович,� 1987

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Саранова�В.�Г.

Р�дав�а�Олена�Анатоліївна,�1956�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Ш�іря�а�З.�Н.

Сер�ієн�о� Артем� Вячеславович,� 1985� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Ляш�а�О.�В.

Степанов�Костянтин�Васильович,�1987�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�К�зьміна�Р.�Р.

Ст��ота�Сер�ій�Анатолійович,�1967�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Тя�нибо�а�О.�Я.

Шаповал�Наталія�Дмитрівна,�1974�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Климен�а�О.�І.

Шевч���Наталія�Володимирівна,�1966�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Бой�а�Ю.�А.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально.о	виборчо.о	о�р�.�	№ 218

Голова	�омісії —�Гаврильчен�о�Костянтин

Геор�ійович,� 1977� ро��� народження —� від

�андидата�на�пост�Президента�У�раїни�Бо�о-

молець�О.�В.

Заст�пни�	 .олови	 �омісії —� Потьом�ін

Дмитро�Петрович,� 1981� ро��� народження —

від� �андидата� на� пост� Президента� У�раїни

Климен�а�О.�І.

Се�ретар	�омісії —�Сл�ць�а�Оль�а�Іванів-

на,�1951�ро���народження —�від��андидата�на

пост�Президента�У�раїни�Порошен�а�П.�О.

Члени	�омісії:

Азаров�Ві�тор�Геор�ійович,�1951�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Доб�іна�М.�М.

Батан�Анатолій� Гри�орович,� 1954�ро��� на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Грицен�а�А.�С.

Бож�ова� Марія� Я�івна,� 1987� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Рабіновича�В.�З.

Боц�н� Андрій� Юрійович,� 1967� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Малом�жа�М.�Г.

Дзюбич�Неля�Валентинівна,� 1977�ро��� на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Ц�ш�а�В.�П.

Івасен�о� Ганна� Володимирівна,� 1964� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Королевсь�ої�Н.�Ю.

Іщен�о�Костянтин�Геннадійович,�1993�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�К�зьміна�Р.�Р.

Левчен�о� Яна� Володимирівна,� 1987� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Тимошен�о�Ю.�В.

Маз�раш�Світлана�Петрівна,�1985�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�К�йбіди�В.�С.

Малюс�ая� Яна� Іванівна,� 1988� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Симонен�а�П.�М.

Матяш�Тетяна�Гаврилівна,�1947�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Ті�іп�а�С.�Л.

П�стова� Ірина� Сер�іївна,� 1992� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Бой�а�Ю.�А.

Співа�� Інна� Іванівна,� 1981� ро��� народжен-

ня —�від��андидата�на�пост�Президента�У�ра-

їни�Ляш�а�О.�В.

Устю�ов�Костянтин�Юрійович,�1975�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Яроша�Д.�А.

Шевчен�о� Оле�сандр� Іванович,� 1971� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Тя�нибо�а�О.�Я.

Ш��р�іна� Ірина� Оле�сандрівна,� 1982� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Саранова�В.�Г.

Штепа� Ві�тор� Оле�сандрович,� 1978� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Ш�іря�а�З.�Н.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально.о	виборчо.о	о�р�.�	№ 219

Голова	�омісії —�Кацалап�Андрій�Анатолі-

йович,�1987�ро���народження —�від��андида-

та�на�пост�Президента�У�раїни�Ляш�а�О.�В.

Заст�пни�	.олови	�омісії —�Б�ря�ов�Яро-

слав� Єв�енійович,� 1986� ро��� народження —

від� �андидата� на� пост� Президента� У�раїни

Ц�ш�а�В.�П.

Се�ретар	�омісії —�Волосян�Ми�ола�Івано-

вич,� 1954� ро��� народження —� від� �андидата

на�пост�Президента�У�раїни�Малом�жа�М.�Г.

Члени	�омісії:

Білець�а�Зоя�І�орівна,�1972�ро���народжен-

ня —�від��андидата�на�пост�Президента�У�ра-

їни�Яроша�Д.�А.

Біло�сов�Володимир�Володимирович,�1978

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Грицен�а�А.�С.

Б��ла��Ми�ола�Васильович,� 1958� ро��� на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Бо�омолець�О.�В.

Гнилиця�Юрій�Васильович,�1988�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�К�зьміна�Р.�Р.

Гринч���Людмила�Ар�адіївна,�1962�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�К�йбіди�В.�С.

Коваль�Юрій�Оле�сійович,�1957�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Тя�нибо�а�О.�Я.

Кондратець� Єв�ен� Борисович,� 1978� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Тимошен�о�Ю.�В.

Крица��І�ор�Володимирович,�1988�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Ш�іря�а�З.�Н.

Маз�р�Антоніна�Анатоліївна,�1976�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Королевсь�ої�Н.�Ю.

Ма�симович�Катерина�Павлівна,�1966�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Порошен�а�П.�О.

М�дрен�о� Світлана� Тарасівна,� 1967� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Ті�іп�а�С.�Л.

Сидорен�о�Аліна�Оле�сандрівна,�1976�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Саранова�В.�Г.

Софіл�анич� Ві�тор� Васильович,� 1990� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Симонен�а�П.�М.

Степанець�Михайло�Іванович,�1960�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Доб�іна�М.�М.

Тамоян�Тим�р�Сашайович,�1993�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Бой�а�Ю.�А.

Шаповал�Сер�ій�Володимирович,�1973�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Климен�а�О.�І.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально.о	виборчо.о	о�р�.�	№ 220

Голова	�омісії—�Ілляшен�о�Ірина�Ві�торів-

на,�1966�ро���народження —�від��андидата�на

пост�Президента�У�раїни�Климен�а�О.�І.

Заст�пни�	 .олови	 �омісії —� Горобець

Ми�ола� Ми�олайович,� 1980� ро��� народжен-

ня —�від��андидата�на�пост�Президента�У�ра-

їни�Доб�іна�М.�М.

Се�ретар	�омісії —�Сер�ієн�о�Юлія�Сер�і-

ївна,�1982�ро���народження —�від��андидата

на�пост�Президента�У�раїни�Тя�нибо�а�О.�Я.

Члени	�омісії:

Бабій� Юрій� Пилипович,� 1962� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Малом�жа�М.�Г.

Бєлова�Тетяна�Анатоліївна,�1957�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Тимошен�о�Ю.�В.

Д�ма� Владислав� Ми�олайович,� 1988� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Ляш�а�О.�В.

Ільчен�о�Анна�Михайлівна,�1992�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Симонен�а�П.�М.

Кисельов�Костянтин�Сер�ійович,�1990�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Бо�омолець�О.�В.

Ковальч���Наталія�Єв�еніївна,�1973�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�К�йбіди�В.�С.

Леонтьєв� Гліб� Оле�ович,� 1984� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Ц�ш�а�В.�П.

Малютіна�Олена�Юріївна,� 1959� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Королевсь�ої�Н.�Ю.

М�равйова� Анастасія� Павлівна,� 1968� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Саранова�В.�Г.

П�ш� Оль�а� Гри�орівна,� 1956� ро��� наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Порошен�а�П.�О.

Ро�ови��Валерій�Іванович,�1953�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Рабіновича�В.�З.

Сарахан�Єв�енія�Володимирівна,�1981�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Ті�іп�а�С.�Л.

Семаш� Володимир� Адамович,� 1950� ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Яроша�Д.�А.

С�раєва�Тетяна�Валеріївна,�1973�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�К�зьміна�Р.�Р.

Федорен�о�Інна�Василівна,�1974�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Ш�іря�а�З.�Н.

Федорівсь�а� Валентина� Тихонівна,� 1961

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Грицен�а�А.�С.

Федорова�Валерія�Оле�сандрівна,�1988�ро-

���народження —�від��андидата�на�пост�Пре-

зидента�У�раїни�Бой�а�Ю.�А.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально.о	виборчо.о	о�р�.�	№ 221

Голова	�омісії —�Швець�Юрій�Володими-

рович,�1977�ро���народження —�від��андида-

та�на�пост�Президента�У�раїни�Яроша�Д.�А.

Заст�пни�	 .олови	 �омісії —� Шен�айт

Анатолій�Петрович,�1958�ро���народження —

від��андидата�на�пост�Президента�У�раїни�Ра-

біновича�В.�З.

Се�ретар	�омісії —�Юріна�Анна�Оле�івна,

1994� ро��� народження —� від� �андидата� на

пост�Президента�У�раїни�К�зьміна�Р.�Р.

Члени	�омісії:

Белімен�о�Оле�сандр�Петрович,�1962�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Малом�жа�М.�Г.

Бер�� Ірина� Іванівна,� 1958� ро��� народжен-

ня —�від��андидата�на�пост�Президента�У�ра-

їни�Саранова�В.�Г.

Беспалов�Ма�сим�Анатолійович,�1988�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Бо�омолець�О.�В.

Велидчен�о�Оле�сандр�Анатолійович,�1978

ро��� народження —� від� �андидата� на� пост

Президента�У�раїни�Ляш�а�О.�В.
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1. Риженко Юрій Миколайович
3. Посада: Перший заступник голови Пе�

черської РДА

4. Члени сім’ї декларанта: дружина — Мака�

рова С. В.

Відомості про доходи, одержані з усіх джерел
в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, грн, у т. ч.:

декларанта — 287903, членів сім’ї — 130753

6. З/п, інші виплати та винагороди, нарахо�

вані (виплачені) декларанту відповідно до

умов трудового або цивільно�правового дого�

вору, грн: декларанта — 155567, членів сім’ї —

50753

10. Матеріальна допомога, грн: декларан�

та — 14288

11. Дарунки, призи, виграші: декларанта —

48

16. Дохід від відчуження рухомого та неру�

хомого майна, грн: декларанта — 118000, чле�

нів сім’ї — 80000

Нерухоме майно
23. Земельні ділянки — 2500 м2, 595 м2

25. Квартири — 149,2 м2, 45 м2

26. Садовий (дачний) будинок — 50,6 м2

Майно, що перебуває у власності, в ордері чи
на іншому праві користування членів сім’ї де$

кларанта
29. Земельні ділянки — 595 м2

32. Садовий (дачний) будинок — 50,6 м2

33. Гаражі — 24,6 м2

Транспортні засоби
35. Автомобілі легкові — TOYOTA LAND

CRUISER, 4.2; 4163 cм3, 2006 р.

Транспортні засоби, що перебувають у влас$
ності, в оренді чи на іншому праві користування

членів сім’ї декларанта
40. Автомобілі легкові — MERCEDES, 3495

cм3, 2011 р.

Відомості про вклади у банках, цінні папери
та інші активи

53. Розмір внесків до статутного капіталу то�

вариства, підприємства, організації, грн, у т. ч:

членів сім’ї — 582018

Відомості про фінансові зобов’язання
та інші витрати (грн)

56. Утримання зазначеного у розділах III—V

майна — 21000

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декла$
ранта (грн)

60. Добровільне страхування — 29093

62. Утримання зазначеного у розділах III—V

майна — 1354

Примітка: у ненадрукованих позиціях фор�

ми декларації відомості відсутні

1. Сандрацький Валерій Григорович
3. Посада: Заступник голови Печерської

РДА

4. Члени сім’ї декларанта: дружина — Сан�

драцька А. І.,

Відомості про доходи, одержані з усіх джерел
в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, грн, у т. ч.:

декларанта — 222362, членів сім’ї — 66824

6. З/п, інші виплати та винагороди, нарахо�

вані (виплачені) декларанту відповідно до умов

трудового або цивільно�правового договору,

грн: декларанта — 169804, членів сім’ї — 21389

9. Дивіденди, проценти, грн: членів сім’ї —

45435

11. Дарунки, призи, виграші: декларанта — 47

14. Спадщина: декларанта — 47437

19. Дохід від передачі в оренду майна: декла�

ранта — 5074

Нерухоме майно
23. Земельні ділянки — 1000 м2; 39149 м2,

32585 м2, 5930 м2 (спадщина батьків);

24. Житлові будинки — 329 м2 (не введено в

експлуатацію), 81,3 м2 (спадщина батьків)

25. Квартири — 59,7 м2, 42,25 м2

27. Гаражі — 36 м2

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи
на іншому праві користування членів сім’ї де$

кларанта

31. Квартири — 42,25 м2

Транспортні засоби
35. Автомобілі легкові — NISSAN X�TRAIL

2488 cм3, 2012 р.

Відомості про вклади у банках, цінні папери
та інші активи

45. Сума коштів на рахунках у банках, грн, у

т. ч: декларанта — 3116

47. Номінальна вартість цінних паперів,

грн, у т. ч: декларанта — 23014 АТХК "Київ�

міськбуд"

49. Розмір внесків до статутного капіталу то�

вариства, підприємства, організації, грн, у т. ч:

декларанта — 23014 АТХК "Київміськбуд"

51. Сума коштів на рахунках у банках, грн, у

т. ч: членів сім’ї — 353000

52. Номінальна вартість цінних паперів,

грн, у т. ч: членів сім’ї — 500 АТХК "Київ�

міськбуд"

53. Розмір внесків до статутного капіталу то�

вариства, підприємства, організації, грн, у т. ч:

членів сім’ї — 500 АТХК "Київміськбуд"

Відомості про фінансові зобов’язання
та інші витрати (грн)

54. Добровільне страхування — 12727

55. Недержавне пенсійне забезпечення —

11000

Примітка: у ненадрукованих позиціях фор�

ми декларації відомості відсутні

1. Федоренко Олександр Анатолійович
3. Посада: Заступник голови Печерської

РДА

4. Члени сім’ї декларанта: дружина — Федо�

ренко І. М.,

Відомості про доходи, одержані з усіх джерел
в Україні

5. Загальна сума сукупного доходу, грн, у т. ч.:

декларанта — 189795, членів сім’ї — 7060

6. З/п, інші виплати та винагороди, нарахо�

вані (виплачені) декларанту відповідно до

умов трудового або цивільно�правового дого�

вору, грн: декларанта — 173466, членів сім’ї —

7060

10. Матеріальна допомога — 16329

Нерухоме майно
25. Квартири — 23 м2

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи
на іншому праві користування членів сім’ї де$

кларанта
31. Квартири — 42,25 м2

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи
на іншому праві користування членів сім’ї де$

кларанта
29. Земельні ділянки — 600 м2; 600 м2

31. Квартири — 23 м2

32. Садовий (дачний) будинок — 180 м2

Транспортні засоби, що перебувають у влас$
ності, в оренді чи на іншому праві користування

членів сім’ї декларанта
40. Автомобілі легкові — SUBARU

FORESTER, 2.0, 2007 р.; MITSUBISHI

LANCER, 1.5, 2008 р.

Відомості про вклади у банках, цінні папери
та інші активи

53. Розмір внесків до статутного капіталу

товариства, підприємства, організації, грн,

у т. ч: членів сім’ї — 10250 ТОВ "ВФ Сервіс"

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декла$
ранта (грн)

60. Добровільне страхування — 1950

Примітка: у ненадрукованих позиціях фор�

ми декларації відомості відсутні

Відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

В А К Х П Р А С К А

Т А Т А Р К А Д А Н

Р О Б Е Р П А Р І С

3 М У Щ И Р Л А К М

Е О К А Н О Г А Н С У

Р Х І Т М І Н А Р Е Т

О І И А Т Е Л А Н А

В І Д И К О Н Р Д

Відповіді на сканворд 

Євсєєва Тетяна Ми олаївна, 1970 ро на-
родження — від андидата на пост Президен-
та У раїни Грицен а А. С.
Жар ова Наталія Іванівна, 1958 ро наро-

дження — від андидата на пост Президента
У раїни Ш іря а З. Н.
Іваню Світлана Леонідівна, 1957 ро на-

родження — від андидата на пост Президен-
та У раїни Ті іп а С. Л.
Колієн о Валентина Гри орівна, 1967 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Тимошен о Ю. В.
Нефьодов Владіслав Ві ентійович, 1971 ро-
народження — від андидата на пост Пре-

зидента У раїни Симонен а П. М.
Норова Людмила Іванівна, 1960 ро наро-

дження — від андидата на пост Президента
У раїни Доб іна М. М.
Політі а Роман Петрович, 1973 ро наро-

дження — від андидата на пост Президента
У раїни Ц ш а В. П.
Семенен о Анастасія Іванівна, 1960 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Климен а О. І.
Соловей Інна Петрівна, 1979 ро наро-

дження — від андидата на пост Президента
У раїни Королевсь ої Н. Ю.
Стр ць Наталія Василівна, 1987 ро наро-

дження — від андидата на пост Президента
У раїни Бой а Ю. А.
Т ачен о Юрій Борисович, 1970 ро наро-

дження — від андидата на пост Президента
У раїни Порошен а П. О.
Циб льсь ий Андрій Васильович, 1974 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Тя нибо а О. Я.
Ющен о Владислав Анатолійович, 1972 ро-
народження — від андидата на пост Пре-

зидента У раїни К йбіди В. С.
О р жна виборча омісія з виборів

Президента У раїни
територіально о виборчо о о р № 222
Голова омісії — Ч дінов Дмитро Оле сан-

дрович, 1992 ро народження — від андида-
та на пост Президента У раїни К зьміна Р. Р.
Заст пни олови омісії — Гавриш Оле-

на Петрівна, 1966 ро народження — від ан-
дидата на пост Президента У раїни К йбіди
В. С.
Се ретар омісії — Німа Оле сандр Ва-

сильович, 1969 ро народження — від анди-
дата на пост Президента У раїни Бой а Ю. А.
Члени омісії:
Автомонов Василь Анатолійович, 1989 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Ті іп а С. Л.
Б л о Тетяна Леонідівна, 1968 ро наро-

дження — від андидата на пост Президента
У раїни Яроша Д. А.
Василю Тамара Володимирівна, 1957 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Ш іря а З. Н.
Войналович Андрій Оле сандрович, 1989

ро народження — від андидата на пост
Президента У раїни Бо омолець О. В.
Габро Оле Іванович, 1962 ро народжен-

ня — від андидата на пост Президента У ра-
їни Малом жа М. Г.
Гамов Оле сій Ми олайович, 1981 ро на-

родження — від андидата на пост Президен-
та У раїни Королевсь ої Н. Ю.
Гончар Дмитро Михайлович, 1978 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Рабіновича В. З.
Климен о Володимир Федорович, 1950 ро-
народження — від андидата на пост Пре-

зидента У раїни Симонен а П. М.
Натр сний Костянтин Єв енович, 1977 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Ц ш а В. П.
Перинсь а Наталія Іванівна, 1956 ро на-

родження — від андидата на пост Президен-
та У раїни Тя нибо а О. Я.
Поліщ Андрій Гри орович, 1989 ро на-

родження — від андидата на пост Президен-
та У раїни Грицен а А. С.

Романевич Тетяна Анатоліївна, 1960 ро
народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Порошен а П. О.
Савельєв Оле Оле ович, 1977 ро наро-

дження — від андидата на пост Президента
У раїни Климен а О. І.
С да Дмитро Борисович, 1989 ро наро-

дження — від андидата на пост Президента
У раїни Саранова В. Г.
Тя ній Сер ій Володимирович, 1977 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Доб іна М. М.
Ф та Костянтин Ві торович, 1991 ро на-

родження — від андидата на пост Президен-
та У раїни Ляш а О. В.
Харитонова Ірина Оле івна, 1967 ро на-

родження — від андидата на пост Президен-
та У раїни Тимошен о Ю. В.

О р жна виборча омісія з виборів
Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 223
Голова омісії — Лазорен о Оле сій Оле -

сійович, 1973 ро народження — від анди-
дата на пост Президента У раїни Бой а Ю. А.
Заст пни олови омісії— Га аріна Оль-

а Анатоліївна, 1984 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Тимо-
шен о Ю. В.
Се ретар омісії — Кап стіна Людмила

Оле сандрівна, 1948 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Гри-
цен а А. С.
Члени омісії:
Аврамен о Володимир Васильович, 1957

ро народження — від андидата на пост
Президента У раїни Малом жа М. Г.
Головчен о Олена Ми олаївна, 1970 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Ц ш а В. П.
Горова Тетяна Андріївна, 1957 ро наро-

дження — від андидата на пост Президента
У раїни К йбіди В. С.
Данилен о Тетяна Геор іївна, 1956 ро на-

родження — від андидата на пост Президен-
та У раїни Доб іна М. М.
Дем’янцева Катерина Сер іївна, 1973 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Бо омолець О. В.
Дровор б Оль а Я івна, 1958 ро наро-

дження — від андидата на пост Президента
У раїни Порошен а П. О.
Крамарен о Інна Леонідівна, 1964 ро на-

родження — від андидата на пост Президен-
та У раїни Тя нибо а О. Я.
К жільна Світлана Володимирівна, 1987 ро-
народження — від андидата на пост Пре-

зидента У раїни Королевсь ої Н. Ю.
К рінна Анна Володимирівна, 1992 ро на-

родження — від андидата на пост Президен-
та У раїни Ляш а О. В.
Лозовиць ий Оле сандр Станіславович,

1970 ро народження — від андидата на
пост Президента У раїни Ті іп а С. Л.
Мар сичен о Ві тор Ві торович, 1979 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Ш іря а З. Н.
Пилипен о Любов Михайлівна, 1961 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Яроша Д. А.
Свинарч Олена Ві торівна, 1981 ро на-

родження — від андидата на пост Президен-
та У раїни Симонен а П. М.
Со олов Сер ій Ми олайович, 1965 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни К зьміна Р. Р.
Т рейсь а Світлана Оле сіївна, 1989 ро

народження — від андидата на пост Прези-
дента У раїни Саранова В. Г.
Фотієв Сер ій Валерійович, 1983 ро на-

родження — від андидата на пост Президен-
та У раїни Климен а О. І.
Ц ерман Ріта Ізраїлівна, 1939 ро наро-

дження — від андидата на пост Президента
У раїни Рабіновича В. З.

Секретар Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ



За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 718 квітня 2014 року

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про проведення он рс
№110-ПР з відбор с б’є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені
до проведення незалежної оцін и об’є тів, що належать територіальній

ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна,
затвердженою постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б’є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповід-
но до Положення про он рсний відбір с б’є тів оціночної діяльності, затвер-
джено о на азом Фонд державно о майна У раїни 29.08.2011 р. №1270 і заре-
єстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011р. за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об’є та, що має підтвер-

дж ватися чинними валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами
про реєстрацію в Державном реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до
Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном реєстрі оцінюва-
чів, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від 19.12.01
№ 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за
№ 1092/6283;

- досвід с б’є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема по-
дібно о майна;

- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та
підписання звітів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні
оцін и подібно о майна;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до
проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, заві-
рені їхніми особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів
оцінювачів.
До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б’є ти оціночної діяльності, я і

діють на підставі сертифі атів с б’є тів оціночної діяльності, виданих відповідно
до За он У раїни "Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн ді-
яльність в У раїні", я ими передбачено здійснення пра тичної діяльності з оцін-
и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих напрямів,
що відповідають об’є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Департамент ом нальної
власності м. Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном он-
верті, до я о о додається лист з описом наданих до ментів. Кон рсна
до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об’є т о -

ремо;
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі

та я их б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін
майна;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до
проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, заві-
рені їх особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оціню-
вачів;

- опія сертифі ата с б’є та оціночної діяльності, видано о претендент Фон-
дом державно о майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претен-
дента щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи
оцінювачів, я і працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються
ним, з незалежної оцін и майна, том числі подібно о майна тощо).
2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і

містить пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов’яза-
них з ви онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 13.05.2014 ро в Департаменті ом -
нальної власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10.
Телефони для довідо : 202-61-71, 202-61-72.

До менти приймаються до 13.00 06.05.2014 ро за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 202-61-51.

Подільсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд приміщення площею
50,90 в.м, розташоване в б дин за адресою: м. Київ, в л. Копилів-
сь а, 36, літ. А для проведення освітньої діяльності з розрах н ом
орендної плати в розмірі 969,35 рн без рах вання ПДВ за перший
місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі-
ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това

пл., 2, Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефоном: 417-14-61.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об’є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва

Мета ви ористання — розміщення ом нально о не омерційно о підприємства охорони здоров’я
Стро оренди — 12 місяців
Орендна плата — 1 рн. на рі
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва.
Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо : 202-61-77, 202-61-76.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє про продаж на а ціоні об’є та приватизації — нежилих б дівель: літ. "А" площею 89,6 в.м; літ. "Б" площею 28,1 в.м;

літ. "В" площею 25,5 в.м; літ. "Г" площею 30,1 в.м; літ. "Д" площею 274,9 в.м, розташованих за адресою: м. Київ, в л. Прирічна, 2
Назва об’є та: Нежилі б дівлі: літ. "А" площею 89,6 в.м; літ. "Б" площею 28,1 в.м; літ. "В" площею 25,5 в.м; літ. "Г" площею 30,1 в.м; літ. "Д" площею 274,9 в.м.

Адреса: м. Київ, в л. Прирічна, 2.

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство по охороні, триманню та е спл атації земель водно о фонд м. Києва "Плесо".

Відомості про об’є т приватизації:
Ціна об’є та без ПДВ — 1 212 200 (один мільйон двісті дванадцять тисяч двісті) ривень.
ПДВ — 242 440 (двісті соро дві тисячі чотириста соро ) ривень.
Почат ова ціна об’є та з рах ванням ПДВ — 1 454 640 (один мільйон чотириста п’ятдесят чотири тисячі шістсот соро ) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 145 464 (сто соро п’ять тисяч чотириста шістдесят чотири) ривні.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об’є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом самостійно в становленом за оном поряд .
3. Забезпечити дотримання вимо природоохоронно о за онодавства щодо охорони повітряно о та водно о басейнів, охорони та раціонально о ви ористання

земель та поводження з відходами (об’є т розташовано на території з режимом обмеженої осподарсь ої діяльності).
4. Всі витрати, пов’язані з ладанням до овор півлі — продаж об’є та приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об’є т,

бере на себе по пець.
5. Переможцю а ціон :
5.1. протя ом п’яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від

ціни продаж об’є та, я ий встановлюється біржею;
6. А ціон б де проведено 12 травня 2014 ро .
Місце проведення а ціон : м. Київ, в л. Володимирсь а, 49-а, зал "Твінс", товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.
7. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: м. Київ, в л. Володимирсь а, 49-а, зал "Твінс", товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00

до 18.00, в п’ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .
8. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,

отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".
9. Грошові ошти в розмірі — 145 464 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни об’є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний",

од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".
10. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
11. Ознайомитися з об’є том можна в робочі дні за адресою: м. Київ, в л. Прирічна, 2, літери "А, Б, В, Г, Д ".
12. Ознайомитись з матеріалами щодо об’є та можна з понеділ а по четвер з 9.00 до 18.00, в п’ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 16.45, обідня перерва з

13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, аб. 603, тел. 202-61-83.
13. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: м. Київ, в л. Володимирсь а, 49-а, зал "Твінс товарна біржа "У рспецрес рс", тел. (044) 362-90-13,

(094) 927-60-13.

СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
Повідомляє про наміри отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

для Станції теплопостачання № 1 (далі — СТ-1), що розташована за адресою:
01032, м. Київ, Шевчен івсь ий район, в л. Жилянсь а, 85.

Станція теплопостачання № 1 спеціаліз ється на виробництві теплової енер ії, я а постачається мережами централізовано о опалення та
арячо о водопостачання споживачам міста. Для виробництва теплової енер ії в оловном орп сі розташовані наст пні водо рійні
отлоа ре ати: тип "Фостер-Уіллер" ст. № 4, 5; тип "ЦКТІ-75-39ф" ст. № 6, 7, в отельном орп сі — водо рійні отли тип "ПТВ-100" ст. №1
та тип "ПТВМ-100" ст. № 2, 3. Щорічний обся виробленої теплової енер ії середньом становить 1160 тис. Г ал. За альна номінальна
теплова пот жність отлоа ре атів становить — 570,0 Г ал/ од (662,91 МВт/ од), фа тична ма симальна теплова пот жність — 516,8 Г ал/ од
(601,04 МВт/ од) — об’є т першої р пи.

Ви иди забр днюючих речовин, що творюються при спалюванні природно о аз в отельних а ре атах, відводяться в атмосфер через
7 димових тр б.

Джерелами творення забр днюючих речовин від допоміжно о обладнання є а м ляторні батареї для аварійно о освітлення та
безперебійно о еле троживлення обладнання, зварювальні, азорізальні та фарб вальні роботи, металообробний верстат, хімічні шафи для
ви онання лабораторних аналізів, трансформатори, в я их ви ористов ється мастило, я охолодж вальна рідина, техноло ічні свічі для
прод вання азопроводів і т.п.

На території СТ-1 наліч ється 54 стаціонарних джерела ви идів в атмосферне повітря, із них: 6 — неор анізованих джерел та 26 — джерел
залпових ви идів. Одне ор анізоване стаціонарне джерело обладнане пило азоочисною станов ою.

За альна іль ість ви идів забр днюючих речовин в атмосферне повітря становить 477,56 т/рі , обся парни ових азів (в лецю діо сид,
азот (І) о сид (N2O), метан ), що творюються в процесі спалювання природно о аз в отлоа ре атах — 310,9 тис. т/рі .

Величини ви идів не перевищ ють нормативи раничнодоп стимих ви идів забр днюючих речовин від стаціонарних джерел, поточних
техноло ічних нормативів від вищеперерахованих отлоа ре атів та і ієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони і в сельбищній зоні.

За важення та пропозиції надсилати місячний термін до Шевчен івсь ої районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 01030,
м. Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 24, тел. (044) 226-23-52.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд на 2 ро и 364 дні нежитлове підвальне
приміщення, щодо я о о надійшла заява, площею 45,60 в. м за адресою:
м. Київ, в л. Мос овсь а, 17/19, літ. А під розміщення ромадсь ої ор анізації,
для я ої передбачена фінансова підтрим а з місь о о бюджет та площа не
ви ористов ється для провадження підприємниць ої діяльності. Заяви про намір
оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м, Київ, в л. С ворова, 15.

Довід и за телефоном: 280-15-39.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Штефч
Івана Дмитровича на роз ляд цивільної справи за позовом ТОВ "Кредитні
ініціативи" до Штефч І.Д. про стя нення забор ованості.

Роз ляд справи відб деться 29.04.2014 р. об 11.00 в приміщенні Деснянсь о о
районно о с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 17).

В разі неяв и відповідача в с дове засідання справ б де роз лян то без йо о
часті.
С ддя Шевч О.П.

Солом’янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25,
аб. 14) ви ли ає на 10.00 06.05.2014 ро Павлов Людмил Юріївн , я від-
повідача по цивільній справі за позовом Павлова Андрія І оровича до Павло-
вої Людмили Юріївни, Варени Марії І орівни про вселення вартир .

При цьом повідомляємо, що в разі Вашої неяв и в с дове засідання
без поважних причин або не повідомлення про причини своєї неяв и, с д
виріш є справ на підставі наявних ній до азів.

С ддя Шереметьєва Л.А.

№
п/п Адреса об’є та

1. Нежилі приміщення площею 183,1 в.м — м.Київ, в л. П ш інсь а, 39, літ."А,А’"

2. Нежилі приміщення площею 103,3 в.м — м.Київ, в л. Прорізна, 10, літ."А"

3. Нежилі приміщення площею 68,2 в.м — м.Київ, в л. в л. Прорізна, 16/2, літ."А"

4. Нежилий б дино площею 90,6 в.м — м.Київ, в л. М.Гр шевсь о о, 3-В, літ."А"

5. Нежилі приміщення площею 27,0 в.м — м.Київ, пров. Вино радний, 1/11, літ."А"

6. Нежилі приміщення площею 189,1 в.м — м.Київ, в л. Артема, 10

7. Нежилі приміщення площею 249,60 в.м — м.Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 14

8. Нежилі приміщення площею 124,5 в.м — м.Київ, в л. Г совсь о о, 4

9. Нежилі приміщення площею 48,3 в.м — м.Київ, в л. Прорізна, 10, літ."А"

10. Нежиле приміщення площею 16,3 в.м — м.Київ, в л. Мала Житомирсь а, 10, літ."А"

11. Нежилі приміщення площею 171,30 в.м — м.Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 46/1, літ."А"

12. Нежилі приміщення площею 54,30 в.м — м.Київ, в л. Інстит тсь а, 19А

13. Нежилі приміщення площею 75,50 в.м — м.Київ, в л. Кі відзе, 1/2

14. Нежилі приміщення площею 155,00 в.м — м.Київ, в л. Кі відзе, 1/2

15. Нежилі приміщення площею 169,00 в.м — м.Київ, б льв. Др жби народів, 20

16. Нежилі приміщення площею 117,00 в.м — м.Київ, б льв. Др жби народів, 32

17. Нежилі приміщення площею 38,00 в.м — м.Київ, в л. Артема, 48, літ."А"

18. Нежилі приміщення площею 62,7 в.м — м.Київ, в л. Володимирсь а, 12-В

19. Нежилі приміщення площею 31,7 в.м — м.Київ, в л. Костьольна, 9

20. Нежилі приміщення площею 17,9 в.м — м.Київ, в л. Щерба ова, 42, літ."А"

21. Нежилі приміщення площею 65,5 в.м — м.Київ, в л. Артема, 35

22. Нежилі приміщення площею 36,8 в.м — м.Київ, в л. Артема, 55

23. Нежилі приміщення площею 143,3 в.м — м.Київ, Печерсь ий звіз, 19

24. Нежилі приміщення площею 145,40 в.м — м.Київ, в л. Довжен а, 14 Б

25. Нежилі приміщення площею 212,1 в.м — м.Київ, в л. Са са ансь о о, 127, літ."В"

26. Нежилі приміщення площею 43,3 в.м — м.Київ, в л. Рибальсь а, 11, літ."А"

27. Нежилі приміщення площею 322,3 в.м — м.Київ, в л. М раш а Ми оли, 4/2, літ."А’ "

№
п/п Балансо трим вач (юридична адреса, онта тний телефон) Хара теристи а Місцезнаходження

За альна
площа,
в.м

1 Дитяча лінічна лі арня Солом’янсь о о район №3 (03151, Волинсь а, 21, 2422291) 1 поверх Са са ансь о о/
Толсто о Льва, 107/47, літ.А 353,80

2 Дитяча лінічна лі арня Солом’янсь о о район №3 (03151, Волинсь а, 21 , 2422291) 1,2 поверхи Соціалістична, 12 1034,60

3 Київсь ий місь ий лінічний шпиталь інвалідів Вели ої Вітчизняної війни
(254075, Червонофлотсь а, 26 , 4019620) 1, 2 поверхи Червонофлотсь а, 26 419,20

4 Київсь ий місь ий онс льтативно-діа ностичний центр (04201, Кондратю а Юрія, 6,
4300578) 1, 6 поверхи Кондратю а Юрія, 6 145,40

5 КНП "Конс льтативно- діа ностичний центр" Голосіївсь о о район (03039, Соро а-
річчя Жовтня просп., 59а, 257-23-37) 1, 3 поверхи Соро аріччя Жовтня, просп., 59, А 771,60

6 КНП "Конс льтативно- діа ностичний центр" Оболонсь о о район (04205, Тимошен-
а Маршала, 14 , 4133843) 1 поверх Тимошен а Маршала, 14 145,02

7 КНП "Центр меди о-санітарної допомо и № 1" Оболонсь о о р-н (04205, Тимошен-
а Маршала, 14 , 4133843) 1 поверх Тимошен а Маршала, 4-б 114,00

8 КНП "Центр меди о-санітарної допомо и № 1" Оболонсь о о р-н (04205, Тимошен-
а Маршала, 14 , 4133843) 4 поверх Тимошен а Маршала, 14 375,32

9 КНП "Центр первинної меди о- санітарної допомо и №3" Деснян. р-н №3
(02156, Матею а Ми оли, 3 , 5138240) 1 поверх Кисловодсь а, 20 14,60

10 КНП "Центр первинної меди о- санітарної допомо и №3" Деснян. р-н №3
(02156, Матею а Ми оли, 3 , 5138240) 1, 2, 3, 4, підвал Матею а Ми оли, 3, К.1 2855,00

11 КНП "Центр первинної меди о- санітарної допомо и №3" Деснян. р-н №3
(02156, Матею а Ми оли, 3 , 5138240) 2 поверх Кисловодсь а, 20 145,00

12 КНП "Центр первинної меди о- санітарної допомо и №1" Деснян. р-н №1
(02222, Мая овсь о о В. просп., 32б , 5152422) 1-7 поверхи Мая овсь о о В. просп,. 32 Б 3080,4

13 КНП "Центр первинної меди о- санітарної допомо и №2" Голосіїв. р-н №2
(03039, Голосіївсь а, 53 , 5245304) 1, 2 поверхи Червоноармійсь а, 104, К. 2 513,70

14 КНП "Центр первинної меди о- санітарної допомо и №2" Голосіїв. р-н №2
(03039, Голосіївсь а, 53 , 5245304) 1-5 поверхи Червоноармійсь а, 104, К. 1 2525,10

15 КНП "Центр первинної меди о- санітарної допомо и №2" Голосіїв. р-н №2
(03039, Голосіївсь а, 53 , 5245304) 2-5 поверхи Голосіївсь а, 53 2291,68

16 КНП "Центр первинної меди о- санітарної допомо и №2" Солом’янсь о о район
(03110, Солом’янсь а, 17 , 2497858)

167,9 (1 поверх),
439,0 (2 поверх),
360,3 (3 поверх),
705,4 (4 поверх)

Солом’янсь а, 17 1672,60

17 КНП "Центр первинної меди о-санітарної допомо и № 1" Голосіївсь о о район
(03191, Я бовсь о о Маршала, 6 , 0442503227) 1-7 поверхи Я бовсь о о Маршала, 6, К. 1 4334,87

18 КНП "Центр первинної меди о-санітарної допомо и № 1" Солом’янсь о о р-н
(03110, Солом’янсь а, 17 , 2497858) 1, 2 ,3 поверхи Комарова Космонавта просп., 3 611,10

19 КНП "Центр первинної меди о-санітарної допомо и № 1" Солом’янсь о о р-н
(03110, Солом’янсь а, 17 , 2497858) 1, 2, 3 поверхи Гарматна, 36 313,80

20 КНП "Центр первинної меди о-санітарної допомо и № 4" Деснянсь о о р-н
(02232, Ви рівсь ий б льв., 4 , 5327296) 1,2, 3, 4 поверхи К рчатова А адемі а, 18, А 2920,60

21 КНП "Центр первинної меди о-санітарної допомо и № 4" Деснянсь о о р-н
(02232, Ви рівсь ий б льв., 4 , 5327296) 1, 2, 3, 4, 5 поверхи Мая овсь о о В. просп. 18, А, К.1 3423,00

22 КНП "Центр первинної меди о-санітарної допомо и № 4" Деснянсь о о р-н
(02232, Ви рівсь ий б льв., 4 , 5327296) 1-5 поверх Ви рівсь ий б льв., 4 4006,80

23 КНП"Центр первинної меди о-санітарної допомо и № 2 Солом’янсь о о район
(02152, Тичини Павла проспе т, 22 , (044) 550-50-80)

451,2 (1 поверх),
230,7 (2 поверх) просп. Червонозоряний, 2 681,90

24 КНП"Центр первинної меди о-санітарної допомо и №2 Солом’янсь о о р-н "
(02152, Тичини Павла проспе т, 22, (044) 550-50-80) 3 поверх П люя, 5 18,52

25 КНП"Центр первинної меди о-санітарної допомо и №2" Солом’янсь о о район
(02152, Тичини Павла проспе т, 22, (044) 550-50-80) 1 поверх Радянсь а, 10 54,30

26 КНП"Центр первинної меди о-санітарної допомо и №2" Солом’янсь о о р-н (02152,
Тичини Павла проспе т, 22, (044) 550-50-80)

139,5 (1 поверх), 145,4
(2 поверх), 469,7 (3 поверх) Єревансь а, 6 754,60

27 Ком нальне підприємство "Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о фонд
Деснянсь ої районної місті Києві ради" (02217, За ревсь о о Ми оли, 15, 5159374) 1 поверх Бальза а Оноре де, 22 144,30

28 КП по УЖГ "Житлоремб дсервіс" Деснянсь о о район
(02217, За ревсь о о Ми оли, 15 , 515-93-74) 1 поверх Милославсь а, 33 А 149,60

29 КП по УЖГ "Житлоремб дсервіс" Деснянсь о о район
(02217, За ревсь о о Ми оли, 15 , 515-93-74) 1 поверх Лісовий просп., 23 А 143,90

30 КП по УЖГ"Житлоремб дсервіс" Деснянсь о о район
(02217, За ревсь о о Ми оли, 15 , 515-93-74) 1 поверх Вол ова осмонавта, 16 134,50

31 КП по УЖГ "Житлоремб дсервіс" Деснянсь о о район
(02217, За ревсь о о Ми оли, 15 , 515-93-74) 1 поверх Саб рова Оле сандра, 8 127,20

32 Ком нальне не омерційне підприємство "Конс льтативно-діа ностичний центр Дес-
нянсь о о район (02232, За ревсь о о Ми оли, 81/1, 5329247, 5300206, 5336665) 1 поверх За ревсь о о Ми оли, 81/1 262,05

33 Ком нальне не омерційне підприємство "Конс льтативно-діа ностичний центр" Дес-
нянсь о о район (02232, За ревсь о о Ми оли, 81/1, 5329247, 5300206, 5336665) 1, 2 поверхи За ревсь о о Ми оли, 81/1, літ. А 390,75

34 НКП " Центр первинної меди о-санітарної допомо и № 2" Деснянсь о о район
(02225, Драйзера Теодора, 19 , 515-73-21) 1-7 поверхи Драйзера Теодора, 19, К. 1 6300,00

35
Дитяча лінічна лі арня № 7

Печерсь о о район
(01103, Підвисоць о о Професора, 4б, 2851850)

1 поверх (96,6 - цен-
тральне полі лінічне від-
ділення; 257,9 - місця

с місно о ви ористання)
2 поверх (205,0 - педіат-

ричне відділення;
130,6 - місця с місно о

ви ористання)

Підвисоць о о Професора, 4, літ.Б 690,10

36 Дитяча лінічна лі арня Подільсь о о район №9 (04073, Копилівсь а, 1/7 , 4355070) 1 поверх Правди просп., 64 А 910,00



ÄÎÇÂ²ËËß
Хрещатик 8 18 квітня 2014 року

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

бо
рослинності,
виноробства,
веселощів
(міф.) Х лілея (заст.)

поб товий
прилад

Р
історична
місцевість в
Шевчен івсь-
ом р-ні Києва

літальний
апарат

ате орія в
боєвих

мистецтвах

оло ри з
трьох партій

( арти) Е
форма

х дожньо о
твор

ви рав
пре расн
Єлен (міф.)

сильна спе а

пароплав
на атомній
енер ії Щ

мортира (заст.)

одиночний
заїзд вело-
мотоспорті

жіноче ім’я
(при раса)
мар а р чної
с орострільної

зброї

озеро, рі а,
місто в півд.-
захід. Канаді А

жін а Авраама,
в 90 ро ів
народила
Ісаа а

стар. фран.
монета

найпоп -
лярніша пісня Т башта при

мечеті

р. поет,
пере ладач

античної поезії
"Обри",
"Чистий
четвер"

вид ласично о
театр в Японії И

одноа тна
фоль лорна

п’єса
(Ст. Рим.)

К
передавальна
телевізійна
тр б а

отів а (розм.)

вібрана доза
іоніз ючо о
проміння

жіночий по лін за олот (заст.)

Температура +8°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +15°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 49 %

Температура +10°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 70 %
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Äåíü ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëü-
òóðè Óêðà¿íè. 

Ì³æíàðîäíèé äåíü ïàì’ÿòîê 
³ âèçíà÷íèõ ì³ñöü. 

1897 — íàðîäèâñÿ Ìàð`ÿí Êðó-
øåëüíèöüêèé, óêðà¿íñüêèé àêòîð,
ðåæèñåð, ïåäàãîã. Ñòâîðèâ ö³êàâ³
îáðàçè ó âèñòàâàõ "Ìàðòèí Áîðó-
ëÿ", "Ïëàòîí Êðå÷åò", "Çàãèáåëü
åñêàäðè", "Êîðîëü Ë³ð", "Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé", "Ë³ñ". Ïîñòàâèâ
ñïåêòàêë³ "ßðîñëàâ Ìóäðèé",
"Äàé ñåðöþ âîëþ, çàâåäå â íåâî-
ëþ", "Ìàêàð Ä³áðîâà", "×îìó ïîñ-
ì³õàþòüñÿ çîð³". Ç³ãðàâ ðîë³ ó
ô³ëüìàõ "ßã³äêà êîõàííÿ", "Êðè-
âàâèé ñâ³òàíîê", "Ñóºòà" òà ³í. 

1917 — Âñåóêðà¿íñüêèé Íàö³î-

íàëüíèé êîíãðåñ ó Êèºâ³ (900 äå-
ëåãàò³â) ïåðåîáðàâ Öåíòðàëüíó
Ðàäó, ïåðåòâîðèâøè ¿¿ íà ðåâîëþ-
ö³éíèé ïàðëàìåíò. 

1917 — Ãîëîâîþ Óêðà¿íñüêî¿
ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íî¿ ðîá³òíè÷î¿
ïàðò³¿ îáðàíî ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à ³
ïèñüìåííèêà Âîëîäèìèðà Âèííè-
÷åíêà. 

1968 — ïðîëóíàâ ïðîòåñò 139-òè
ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, àäðå-
ñîâàíèé êåð³âíèêàì ÑÐÑÐ Ëåîí³-
äîâ³ Áðåæíºâó, Îëåêñ³þ Êîñèã³íó
³ Ìèêîë³ Ï³äãîðíîìó, ïðîòè àðåø-
ò³â òà óòèñê³â â ÓÐÑÐ ïàòð³îòè÷íî
íàëàøòîâàíî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.

Х
оча приматів так і не вдалося навчити
як слід розмовляти, шимпанзе про�
довжують дивувати вчених. У мавп

була виявлена здатність до метасвідомо�
сті, тобто усвідомлення своїх власних ду�
мок і знань. Раніше ж мавпи продемон�
стрували своє вміння будувати плани на
віддалене майбутнє і навіть проявляти під�
ступність.

Вивченням свідомості тварин займається окрема дис�

ципліна — когнітивна етологія, що виникла порівняно

недавно. “Ще в 70�ті роки при ствердженні, що тварини

можуть мати свідомість, психологи буквально кам’яні�

ли”,— жартував американський зоолог Д. Р. Гріффін.

Нині ж учені все частіше переконуються в тому, що деякі

тварини — справжні філософи. Шимпанзе, наприклад,

не цурається ні підступності, ні тверезої оцінки власних

знань, повідомляє news�smi.ru.

Доказ розвиненої свідомості мавп довели шведські

учені. Шимпанзе Сантіно з місцевого зоопарку мав

звичку кидати каміння в докучливих відвідувачів. Вза�

галі метання предметів в чужаків — явище зовсім не

рідкісне серед приматів. Це типовий спосіб продемон�

струвати агресивну домінантну поведінку. До того ж,

численні роззяви, напевно, діяли самцеві шимпанзе на

нерви.

Але чим Сантіно вдалося здивувати зоологів, так це

своєю підступністю і запасливістю. По�перше, каміння

капосний шимпанзе приносив заздалегідь і ховав. Од�

ного разу йому вдалося заховати 35 каменів: 15 були за�

риті під копицею сіна, яку він заздалегідь переніс ближ�

че до огорожі вольєра, 18 були заховані під колодами, а

ще два — під великими валунами.

Але найбільше вразило те, що Сантіно навмисно об�

дурював відвідувачів зоопарку. З удавано мирним ви�

глядом він підходив до огорожі, наприклад, кусаючи

яблуко. При цьому в другій руці тримав камінь. Як

тільки самцеві вдавалося скоротити дистанцію до не�

обхідної відстані, він кидав камінь у людей, які набли�

жалися.

Це відлякувало відвідувачів від вольєра на декілька

годин. Зате, окрім збитків зоопарку, Сантіно подарував

вченим нові відомості про поведінку шимпанзе: зооло�

ги на власні очі переконалися, що примати володіють

справжнісінькою підступністю: вміють навмисно вво�

дити в оману оточуючих, переслідуючи свої цілі. Мож�

ливо, настане день, коли за допомогою карток одна з

мавп заявить: “Я мислю, отже, існую”

Мавпи стали підступними, як люди

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 18 êâ³òíÿ

ОВНИ, др жня атмосфера вима ає матеріальних і моральних апіталов ла-
день, бо ж “не підмажеш — не поїдеш”. Зміцнення братерсь их з має баз вати-
ся на спільних д ховних ідеалах, пра тичних інтересах. Збаланс йте земне та д -
ховне, завзято тр діться на роботі, на тлі он ренції та перт рбацій в соці мі ви,
я фахівець, здатні армонійно вписатися в тр довий ритм ділової оманди.
ТЕЛЬЦІ, життєве с дно р хається фатальним рсом, ви не спроможні вплива-

ти на обставини з армічних причин. Наполе ливо тр діться, а я що незадоволе-
ні роботою, смиренно че айте, до я о о бере а пристанете та що б де трамплі-
ном для нової самореалізації.
БЛИЗНЮКИ, розслабтеся й по ірно пливіть за течією подій, в тиші самотності

отримаєте д ховн підзаряд , чіт о побачите шлях до поставленої мети. Вирі-
шення ч жих проблем, бла одійність є лючовою темою, одна без л зді пожерт-
ви на шталт “на тобі, Боже, що мені не оже”, протипо азані.
РАКИ, фінансовий бі — найа т альніший і болючий. Ви — яс рава п блічна

персона, володієте іпнотичним талантом, тож поводьтеся чесно і бла ородно
при взаєморозрах н ах з оточенням, “е спл ат вати” нахабно др жні зи заради
мер антильних інтересів заборонено. Др жба — це святе, її не проміняти ні на я і
роші.
ЛЕВИ, тримайте професійний порох с хим, вам потрібно вижити он рент-

ній онці, на ар’єрних теренах намічається процес “перезавантаження”, мотиво-
ваний армічно. Можлива зміна посади, вид діяльності, ерівництва. На соціаль-
н передов не вис вайтеся (там ор д ють темні сили), бо осоромитеся. Зате
“попартизанити” підпіллі сам Бо велів: робіть масштабні діла тихо, спираючись
на висо их таємних заст пни ів, т т є невичерпне джерело форт нних шансів.
ДІВИ, прибор айте “хоч ” і розплатіться з сіма, ом винні, це армічні бор и.

Аби не стати жертвою помил ової самооцін и, поводьтеся інтелі ентно, демон-
стр йте зразо висо ої д ховної льт ри, ваш імідж поп лярності — на висоті,
особливо в дале их раях. Там вас цін ватим ть найбільше.
ТЕРЕЗИ, на любовном фронті завир ють пол м’яні пристрасті, я що сти не-

теся з надзвичайними запитами (се с альними, фінансовими) сердечно о обран-
ця, не смійте дизертир вати з поля бою, бо осоромитеся, а по ажіть всій расі
мистецтво люблячо о с п тни а.
СКОРПІОНИ, таємні інтри и не принес ть бажано о рез льтат , не опайте ні-

ом ям , бо самі в неї потрапите! За ладається діловий ф ндамент співпраці на
майб тній рі , одна оней на переправі не міняють. Я що задоволені нинішньою
діловою омандою, значить, вам пощастило з партнерами (і шлюбними теж), ліп-
ших союзни ів не знайдете! Домашні проблеми розв’яз йте шляхом сл жіння рід-
ним, домочадці — це, насамперед, др зі, з я ими вас братерсь і взаємини.
СТРІЛЬЦІ, зосередьте творчі арсенали на сл жбовом фронті, т т ється май-

б тнє ар’єри. На роботі ви майстер на всі р и, тож працюйте, не ц раючись до-
дат ових навантажень, і заробляйте роші. Др жня та ромадсь а сфера переб -
ває під висо ою “напр ою”. Втрачаючи давніх др зів, претенд ючи на їхні рес р-
си, нехт ючи оле тивними інтересами, ви р йн єте міцні взаємини.
КОЗЕРОГИ, ви — поп лярна особистість, люди з радістю рт ються дов ола,

шан ють, симпатиз ють і люблять вас, б дьте детонатором щастя, не жалійте
серця, аманця — і в ладене добро повернеться б меран ом. Творча насна а
фонтан є, фахівець ви ч довий, одна до оджайте начальств , бо дов ола чима-
ло впливових валіфі ованих с перни ів, з я ими не слід воювати, а мирно та
плідно співпрацювати, а ще раще — подр житися.
ВОДОЛІЇ схильні до авторитаризм , нав’яз ванні своїх д мо , волі — це за ла-

де мін під сімейний ф ндамент. Слід шан вати родин , брати з неї при лад, б -
ти дбайливим осподарем, тоді влашт єте особисте щастя. Я що затіяли ремонт
в оселі, він може затя н тися на тривалий час, але идати йо о не можна.
РИБИ, матеріальна заці авленість є пот жним стим лом онта тах з людьми,

начальством, др зями. І це не спотворені прояви ницої мер антильної нат ри,
просто нині земні інтереси домін ють, прищеплюючи риси здорово о пра матиз-
м для оптимальної самореалізації. Події тижня мотивовані армічно, сюжети з
мин ло о знов зм сять вас пройти я ісь емоційні переживання, ба ато чо о пе-
реосмислити, спішно звільнивши підсвідомість від шла ів не ативної енер ії
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